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 42/7/9311: تاریخ   65جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 وجود داشت:  440تا  401دو آیه کليدی در مجموعه آیات 

 «انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِيمٌیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا »: 401آیه 

توانيم بيایيم  خواهد امام را، پيشوا را، رسول را متوقف کند؛ ما مردم نمی دعوا سر دو مكتب است: مكتبی که می

است که به ما پس تو توقف کن، تو هم بایست، تو هم نرو! دیگری نه، فرهنگ حرکت است، فرهنگ تقاضا کردن از امام 

خواهد پيامبر اکرم  خواهد امام را متوقف کند، نمی توجه داشته باشد تا ما هم بتوانيم پشت سر او حرکت کنيم، نمی

 صلی اهلل عليه و آله را متوقف کند. 

 ثانيا مشخص کرد مسئله، مسئله نسخ یک آیه مهم بوده است.

 «ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ....تَسْأَلُوا  أَمْ تُرِیدُونَ أَنْ» است: 401آیه محوری بعدی آیه  و

خواهند شما را وادار کنند مثل آنها باشيد  کنند، می بنی اسرائيل می خواهند فرهنگ خودشان را بر شما غالب 

جنگ با  ،تا شما را بعد از ایمان به کفر برگردانند. آنچه سزاوار است برای شما مومنان در مواجه شدن با بنی اسرائيل

دهيم تا وقتی که امر برسد  کنيم، دستور به عفو و صفح می بنی اسرائيل است که فعال بنا به دالیلی ما آن را متوقف می

و الّا باید با بنی اسرائيل مقابله کنيد. ولی تا دستور خدا بر جنگ برسد باید به تقویت فرهنگ دینی خود برسيد با اقامه 

 م به خيرات.نماز و ایتاء زکات، با اقدا

بندی این سیاق: فرهنگ سازی الهی برای مومنان به منظور جلوگیری از اثرپذیری آنها از بنی  جمع

 اسرائیل در مواجهه با پیامبر صلی اهلل علیه و آله بود در جریان نسخ آیه ای مهم.

ورات سوره مبارکه دانيد نسخ مهم تغيير قبله بود. نسخ قبله قبلی و جایگزینی قبله جدید. سير تط شما می

دانستند تغيير قبله چه آثار و پيامدهایی برای به انزوا کشيدن  برد. بنی اسرائيل می فسطاط مومنين را به این سمت می

کردند. تا یک زمانی قبله آنها با مومنان مشترک  دانستند و معرفی می آنها خواهد داشت. آنها دین خود را توحيدی می

گيری  در شكل خواست تغيير کند پيامدهای سنگينی برای آنها داشت. آنها ه بعد اگر قبله میای ب بود اما از یک نقطه

امت مسلمان حسادت داشتند و دوست نداشتند که امت مسلمان هویت پيدا کند. این سياق فرهنگ سازی کرد برای 

ول اهلل دست به قبله نزن همين مومنان نكند که از رسول پيروی نكنيد و بخواهيد او را متوقف کنيد و بگویيد یا رس

تغيير قبله یک تاکتيک بسيار موثری بود، هم در هویت بخشی اسالم و هم در جداسازی مرزهای امت خوب است! 

 اسالم از یهود و نصارا و هم در مقابله با فرهنگ مشرکان که بر بيت اهلل الحرام مسلط بودند.

 .شروع سياق هفده است 444آیه 
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در واقع طرح یک شبهه است که شروع سياق جدید  «یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ کَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى قَالُوا لَنْوَ»

خواستند به مومنان القا کنند که نگذارید خط  . فضا با سياق قبل مشترک است، فضا اینست که یهود و نصارا میگرفتيم

فضای تالش اهل کتاب،کفار  شما را از ما جدا کنند. اگر خط شما از ما جدا شود دیگر راه به بهشت نخواهيد داشت!

مستقل برای امت مسلمان. در واقع یک تفكر گيری هویت  یهود و نصارا است بر جلوگيری و ممانعت از شكل

خواهد به بهشت راه پيدا کند باید مسلمان باشد. ولی  فرماید اگر کسی می انحصارطلبِ بی منطق. قرآن کریم می

منطقش چيست؟ منطقش اینست که اسالم، نسخه تكامل یافته تمام ادیان آسمانی قبل است. مسيحيت تكامل 

اش  اوال مسيحيت بود، باز نسخه تكامل یافته ترش  است؛ یهودیت تكامل یافته اکرم)ص( شود دین پيامبر اش می یافته

پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و آله است؛ اگر کسی به اسالم روی آورد به تمام وحی، به تمام انبياء، به تمام مالئكه، به تمام 

این منطق بيان اسالم است بر اینكه راه بهشت، کتب، به تمام آنچه که باید به آن ایمان داشته باشد، ایمان دارد. 

ع دنيوی مسلمان بودن است. اما کسی که حقانيت اسالم برای او معلوم شده اما همچنان با پافشاری بر نفس و مناف

ر یک آرزویی است د« تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ»فرماید:  اما  قرآن کریم می ، دارای دین قالبی است،خواهد اصرار کند خودش می

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ »واقعيت ندارد، امانیّ است، در حد تخيل و آرزوی بی پایه و اساس است.:  ذهن آنها ولی این آرزو

جواب دوم اینست که اگر کسی یک ادعایی بكند که جز یهودی یا نصرانی کسی به بهشت  «﴾444﴿ کُنْتُمْ صَادِقِينَ

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ »گوید:  گوید، عقل و منطق هم خالف این را می ان که خالف این را میاستداللتان چيست؟ کتابت، رود نمی

تنها راهی که انسان را به بهشت « ﴾44۱﴿ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ

اش در یهودی بودن بوده، بعد که یهودیت تكامل یافته آن در  دن است. یک روزی جلوهرساند تسليم محض خدا بو می

مسيحيت بود، بعد آن نيز تكامل یافته و به بلوغ نهایی خود رسيده، جلوه آن در قبول دین پيغمبر اکرم)ص( و شریعت 

لذا امروز یک چالش بزرگ است،  خاتم است. تسليم خدا بودن مسئله است. این برهان دارد. شما یكجور واقفيه هستيد.

دقت کنيم. ما این چالش را از دوش اینها برداشتيم و این اشتباه است. ما مسلمانها نباید از این چالش صرف نظر کنيم. 

آنها درست است تا یک مقطعی و االن هم بعضی اصرار دارند که راه حق همان راه یهودیت و نصرانيت است ولی ما باید 

کنی در حقيقت کتاب خودت را هم انكار کردی، به کتاب خودت  م راه حق، راه تسليم است. وقتی انكار میبه آنها بگویي

« أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ»هم ایمان نداری! این دیگر تسليم نيست. با این مناط و معيار خود اینها از جرگه اسالم خارجند، از 

گویيد:  دهد: شما می زنند. یک جواب دیگر هم خدا می ل آن سرباز میخارجند. زیرا آنها به رغم روشن شدن حق از قبو

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ » چطور شده خودتان را هم قبول ندارید؟!« قَالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ کَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىوَ»

این دو گروهی که یک ائتالفی درست  «سَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَیْءٍ وَهُمْ یَتْلُونَ الْكِتَابَالنَّصَارَى عَلَى شَیْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْ

گوید نصارا بر چيزی نيست یعنی پایه و پایگاهی ندارد، رسميت و اعتباری ندارد.  کردند یكدیگر را قبول ندارند. یهود می

کنند! با توجه به این اختالف درونی، در  تاب تالوت میزند. هردو گروه هم ک نصارا هم همين حرف را درباره یهود می

توانيد درست  ای که شما درست کردید، چطور حرفتان قابل قبول خواهد بود؟ شما یک حرف مشترک نمی این جبهه

زنيد، حرف شما در حقيقت اینست که جز یهودی کسی به بهشت  کنيد، چون اگر یهودی هستيد و این حرف را می

زنيد، حرف شما اینست که جز نصرانی به  کشيد؟ اگر نصرانی هستيد و این حرف را می نصارا را پيش میرود، چرا  نمی

کشيد؟ پس معلوم است این ائتالف و اشتراکی که شما درست کردید یک جنبه  رود، چرا یهود را پيش می بهشت نمی

علم به حقانيتش به چالش بكشيد و مومنان را سياسی دارد، نه یک اعتقاد و باور. هدف شما اینست که اسالم را به رغم 

کَذَلِکَ قَالَ »فرماید:  رود. بعد خدا می دارید و الّا خودتان هم آبتان در یک جوی نمی باز از تبعيت پيغمبر اکرم)ص(
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خواهد  گذارد؟ می ا میبر آنه«  یَعْلَمُونَال»آن گروه ناآگاه، در جامعه ایمانی هستند. چرا خداوند وصف  «الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ

بفرماید این یک تكرار سخن ناآگانه و غير عالمانه است. اگر کسانی امروز در جامعه ایمانی گرایش به یهود و نصارا نشان 

دهند در  خواهند تحت تاثير آنها خط شریعت و اسالم را دنبال کنند و لذا امروز از خود مقاومت نشان می دهند و می می

ای نبود. نه در ذات  ، یک سری ناآگاه هستند. چرا ناآگاه هستند؟ به خاطر اینكه آن حرف، عالمانه جریان تغيير قبله

خودش هماهنگی داشت و نه برای اثبات مدعایش برهان داشت در دل خودش هم تناقص وجود داشت. بلندگویان 

در داخل جامعه  مثل همان سخن را «وْلِهِمْمِثْلَ قَ ...کَذَلِکَ »داخلی این ادعا، یک سری انسان جاهل و ناعالم هستند. 

 کنند. اسالمی تكرار می

کنند، بين آنها و حق زاویه  در این جریانی که دارند با حق زاویه درست می « کَانُوا فِيهِ یَخْتَلِفُونَ...فَاللَّهُ یَحْكُمُ »

 در این سياق یک شبهه داریم و چند جواب.  شود، خدا حاکم خواهد بود. درست می

جمع بندی: پاسخ خدا به این شبهه که راه انحصاری ورود به بهشت یهودی یا نصرانی بودن است، 

 تنها راه ورود به بهشت اسالم است.

 شود. می آغاز 441  شریفه آیه از هجدهم، سياق  اما

این  هستند. مصداقش مشرکان «ابِهَامِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ یُذْکَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِی خَرَ» آیه این در

ای  است و مشرکان، عده شرک جایگاه کعبه، امروز بدهی، این جهت او سمت به را ما خواهی می تو که ای کعبه

 است قرار حاال است، شده خود برای اعظمی بتكده ها در کعبه چيده شده است، بت اند، کرده اشغال پرست، کعبه را بت

 مخاطبان ذهن در زمينه بكنيم؟ این یكی مشرکان با مان را خط بكنيم، قرار است جدا نصاری و یهود از مان را ما خط

 ادیان و ما بين است، مرز ایجاد طرفش یک مسجدالحرام، سمت به المقدس بيت سمت از رویگردانی که دارد وجود

 چگونه مشرکانه، خب این را فرهنگ و مشرکان خانه و ما بين است اشتراک ایجاد طرفش قضيه، یک ظاهر در الهی،

 خرج به خودشان از لوحی ساده قبله، تغيير فرآیند در روز آن خواستند، می کسانی اگر ببينيد کرد؟ تحمل شود می

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا » آنجا در فرمود خدا اینكه بود. باز خيلی اقدام این عليه تبليغات برای شان دست بدهند،

مَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِکِينَ أَنْ یُنَزَّلَ »  ،«﴾401﴿رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

 این دنبال کدام هيچ «أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِکِينَ»ها، آن  طرفی آن نه ها طرفی این ، بابا نه« عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ

 شما اینكه نه باشند، نباید هستند آنجا که آنهایی هستند، اشغالگر هستند آنجا که آنهایی برسد، خير شما به که نيستند

کانون توحيد است،  اینجا خداست، خانة خانه نيست، خدا خانه دیگر پس است مشرکان دست آنجا امروز چون بگویيد

 است هایی آن آدم چه کسی ظالم تر از «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ یُذْکَرَ فِيهَا اسْمُهُ» حاال ببينيد با چه بيانی

 توجه کنند، با تالش مساجداهلل خراب در و «فِی خَرَابِهَاوَسَعَى » شود، ذکر خدا اسم الهی، مساجد در شوند می مانع که

 هم مسجد تخریب که آقا  بكنيم استفاده آیه این از اینكه حاال بشوند، مساجد خدا در ذکراهلل مانع یعنی سياقش به

 خدا خانه در را ذکراهلل جلوی که است همين مسجد مناط اشكال داشتن تخریب منتها دارد، اشكال دارد، بله اشكال

 نباید مساجداهلل بشوند مگر با خوف، داخل ندارند حق ها این« أُولَئِکَ مَا کَانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ»ميگيری، 

 آخرت ری، و درخوا دنيا در اینها «لَهُمْ فِی الدُّنْيَا خِزْیٌ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» امن باشد اینها مساجداهلل برای
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فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ » مشرق و مغرب مال من است، «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ» است. انتظار شان در  عذاب

 خواهد می نيست، این کنيد، حرف خدا خانه به رو نيست، الزم حاال شما بگوید خواهد این نمی «﴾44۱﴿وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

 که جا هر است،« وَجْهُ اللَّهِ» آنجا کنيد، آنجا رو به شما بخواهم من که جا پس هر است من مال جا همه وقتی بگوید

امروز  که ای هم نقطه آن بكنيد، بحث سر این مسئله من با شما نيست الزم دیگر قبله، کانون شود می کنم اراده من

 ..وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ..» کنيد. رو همانجا به خواهم و می بيرون، بروند باید آنها دارند، آنجا حضور مشرکان می بينيد

 .«إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

 کانون آنجا و نيستند آنجا امن در حضور سزاوار حضور، دیگر که اند کرده کار چه اینها« وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا»

 در آنچه همه «لَهُ قَانِتُونَ بَلْ لَهُ ...»او،  منزه است شدند، ولد به قائل خدا برای باشد؟ اینها باید مومنان توجه مورد

 .هستند فرمانبردار برای او قانت و همه مال اوست، است زمين و آسمانها

وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا » است، زمين و آسمانها از قبلی الگوی بدون آورنده وجود او به «بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»

 باشد، قبله اینجا امروز است کرده اراده حاال تغيير قبله، جریان همان به زند می گره باز را همين «یَقُولُ لَهُ کُنْ فَيَكُونُ

 عبارات به البته و کنم می استناد عبارت همين به بنده شود، که می پس باش گوید می او به امری را، بكند اراده وقت هر

 در یعنی هم هست. تكوینی امر یک بلكه نيست، اعتباری مسئله یک صرفاً قبله تغيير جریان اصالً گویم و می دیگر،

 همه گردد، برمی تكوین به اینها است، قبله حكمت قبله است، فلسفه باالخره که چيزهایی از خيلی قبله تغيير جریان

 است نماز مثل واجباتی ما در شرعی وظيفه که این بر عالوه ما، قبله داشتن به توجه مثالً االن نيست، اعتبار در چيزش

 تكوینی آثار دارد، ما روح در ما، جسم در ما، فكر در حتی برکات و آثار کلی است، ما امورات مستحبات که این بر عالوه

 آن تمام حال هر به بكند، اراده خدا وقتی یعنی «فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَيَكُونُوَإِذَا قَضَى أَمْرًا » لذا است، استقبال وضعی و

  ميشود. بار نقطه همين در است کردن قبله به رو متفرع بر که آثاری

دهد.  می جواب را مقدری سوال یک یعنی کند، می دفع را یک دخل مقدری کنم، می عرض یابی جهت مقام در

 مشرکان دست امروز که ای خانه طرف به چرا حاال باشد، نصاری و یهود قبله از کنی رویگردان خواهی می را ما خدایا

 مالک خدا و ندارند را خدا خانه در امن حضور حق که هستند مشرکان این دهد، می جواب خدا آنجا؟ چرا حاال است

 سه تا سياق گذشته، این در ما ببينيد پس دهد. می قرار مسلمانان توجه مورد را خود خانه و است غرب و شرق مطلق

از  خواهند می بكشانند، راعنا گویی به را شما خواهند می مشرکان و کتاب اهل باشيد، مراقب است گفته آمده سياق یک

 آن حقيقت در است آمده بعدی سياق ،است داده توضيح را کتاب اهل روش است آمده بعد سياق بكشند، کفر ایمان به

 مسئله یک باالخره اما باشند، گفته چيزی مشرکان ندارد هم لزومی شود، القا مشرکان جانب می تواند از که ایشبهه 

 ماست.  متوجه مشرکان جانب از

 .4۱4 تا شود می آغاز 441 آیه از نوزدهم سياق اما

 گيری روشنگری های خدا، هنوز بهانه وجود با بعضی گویا «آیَةٌوَقَالَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ لَوْلَا یُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا »

 قابل است، است، عنودانه شبهات را جواب داده است، لجوجانه خدا اینكه از بعد فضا این در ها گيری کنند، این بهانه می

 مرض جز به چيزی اینها امثال و نكردن و تمكين پيامبر با مقابله و جاهالنه سخن همين تكرار دیگر االن نيست، قبول



5 
 

 اینها ایمانی، داخل جامعه ناآگاهان همين «وَقَالَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ» فرماید می خدا تببيين چطور ببينيد لذا نيست.

 دیگر آید؟ یعنی نمیای  برای ما  آیه چرا «أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ» زند؟  نمی حرف خودمان با خدا چرا «لَوْلَا یُكَلِّمُنَا اللَّهُ» گویند می

 را قرآن بودن معجزه ندارند، قبول بگوید، سخن کند، اقدام خدا جانب را به این عنوانی که از پيامبر بودن واسطه اینها

 خدا به طور ویژه بياورد، خودشان ای  برای آیه یا بزند، حرف خودشان با خدا هستند منتظر کنند، نمی تمكين دیگر گویا

 تمام شانبرای حجت دیگر وقتی که کسانی بودند هم اینها از قبل «کَذَلِکَ قَالَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ» :فرماید می

هستند، چقدر  شبيه هم به راستی چقدر «تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ» زدند، را ها حرف همين ایستادند، الهی انبيای مقابل در شد،

قَدْ بَيَّنَّا الْآیَاتِ » :فرماید می دارد. مشابهت قبلی، قرون و اعصار در قبلی، روزهای در دیگران های دل امروز به اینها دلهای 

  فرماید: می پيامبرش به خدا بعد کردیم، تبيين را آیات باشد یقين دنبال که قومی برای ما «لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ

 انذار دهنده و ما تو را به حق، بشير و نذیر، بشارت است، پيامبر دوم جواب هم این« إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ بِالْحَقِّ»

است، بشارتش  ایمانی جامعه داخل داخلی است، بحث چون شود می مقدم بشير چرا فرستادیم، و کردیم ارسال دهنده

 و شدند دیگر جهنمی یعنی اینها «وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ» فرستادیم نذیر و بشير تو را ما است، مقدم بر انذارش

 همچنان که اینها نزن. جوش اینها برای این از بيشتر پيامبر دیگر یعنی نيستی، مسئول حجيم قبال اصحاب در تو

 راعنا تكرار مكتب چارچوب در را های باطل خودشان این حرف همچنان خواهند می و کنند می مقاومت خواهند می

 .«وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ» نباش، نگران اینها این از بيش تو دیگر بكنند،

 راضی تو از هرگز نصاری و یهود که بدان هم را این« وَلَنْ تَرْضَى عَنْکَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ»

بين  در دارند که شبهاتی القای نيست، قبله صرفاً سر تو با اینها بشوی، مسئله وقتی که کامل تابع ملتشان تا شوند، نمی

نيستند، یعنی از  بردار دست نكنند متوقف را شما مسائل تمام تا در اینها نيست. قبله سر صرفا دهند، می انجام مومنان

خدا ما را در قرآن « دَىقُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُ»تو توقع دارند دست از هدایت الهی برداری و دنبال آنها راه بيفتی! 

رفت  بعد خدا به پيامبرش که دربارة پيامبر خدا احتمال نمی هدایت کرده ما قرآن را رها کنيم دنبال شما راه بيفتيم؟

کند که دیگر تكليف برای  پيامبر خدا بخواهد دنبال اینها راه بيفتد، ولی با یک لسان سهمگينی با پيامبر صحبت می

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِی »امبر بداند چه سد بزرگی در مقابلش است و هم مردم بدانند. همه روشن باشد، هم پي

مَا لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ »اگر بعد از این علمی که برای تو آمد در قرآن کریم، تو تابع هواهای آنها باشی؛ « جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ

کند. بدانيم که جریان و سریان حقيقت روشن والیت در جامعه به شرطی  بدان دیگر خدا کمكت نمی «وَلِیٍّ وَلَا نَصِيرٍ

مَا لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا »است که شما نخواهيد دنبال یهود و نصاری بروید. اگر بخواهيد بروید دنبال یهود و نصاری: 

امروز در این فضا برای مومنان ناآگاه  فرماید: شود. بعد خدا یک آیه تابلو می توقف میدیگر جریان والیت بر شما م «نَصِيرٍ

آنهایی که کتاب به ایشان دادیم « الَّذِینَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ»کند.  داخلی هم صدق می

اما « وَمَنْ یَكْفُرْ بِهِ»آن یعنی آنطور که باید و شاید، یعنی اینها مومن به کتاب هستند؛ کنند آن را، حق تالوت  تالوت می

کنند  کنند، یا اگر تالوت می کسی که کفر بورزد، یعنی کسی که حق تالوت نكند، دایرة تمام کسانی که یا تالوت نمی

 شوند کافر. کنند، اینها می که تالوت میکنند، یعنی پایبند نيستند به آنچه  تالوت نمی« حَقَّ تِلَاوَتِهِ»

جای ناآگاهان جامعه اسالمی از رسول خدا در راستای رویگردانی از رو  بندی: نفی توقع بی جمع

 کردن به خانه خدا. 
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آنها می خواستند پيامبر از توقعات اینها تبعيت کند، منصرف بشود از رو کردن به خانه خدا، در این نسخ 

ند. و می خواستند حضرت را هماهنگ کنند با یهود و نصاری، با یهود و نصاری هماهنگ کنند. پيامبر را منصرف کن

جاست و پيامبر در  ای ویژه برای ایشان بفرستد بی فرماید: این توقع که خدا با ایشان سخن بگوید و یا آیه خدا جواب می

اری جز با تبعيت کامل پيامبر از خودشان راضی های جهنمی مسئوليتی ندارد و بی تردید، یهود و نص برابر چنين نادان

 شوند. نمی

خواهند حضرت  در حقيقت اینجا خدا پيامبرش را معاف کرد از هرگونه توجهی به این قشر راعنا گویی که می

خواهند بيایيد جهنمی هستند، توهم مسئوليتی در قبال آنها دیگر  را متوقف کنند، نه تو باید پيش بروی، اینها که نمی

 بيش از این نداری.

 سياق بيستم است. 4۱1 و 4۱۱آیه 

وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِی نَفْسٌ  ﴾4۱۱﴿ یَا بَنِی إِسْرَائِيلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّی فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ»

در واقع حرف پایانی خدا با بنی اسرائيل به « ﴾4۱1﴿ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ یُنْصَرُونَ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ

 شكل خطابی است که ای بنی اسرائيل دست بردارید دیگر! 

ای بنی اسرائيل به یاد بياورید نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم و اینكه شما را بر جهانيان برتری بخشيدم، 

بترسيد از آن روزی که هيچ کس بجای کس دیگر جزا « وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا»يلت بخشيدم. فض

برای کسی « وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ»شود.  از کسی جایگزین قبول نمی« وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ»شود، جزا نمی پذیرد.  داده نمی

شود چون شفاعت حق قرآن  قبول واقع نخواهد شد. اینجا شفاعت به معنای پارتی است که نفی می پارتی مورد

وَلَا هُمْ » دهد، ق است. پارتی بازی جواب نمیآن دیگر پارتی نيست آن شفاعت ح« وَابًاإِلّا ص»فرماید:  می

 شود. و کسی یاری نمی «﴾4۱1﴿ یُنْصَرُونَ

قيامت. هشدار يل را به نعمت تفضيل یادآوری کرد تا ایشان را برحذر بدارد از این دو آیه یک بار دیگر بنی اسرائ

 .دربارة قيامت بدهد

 .بندی: یادآوری نعمت تفضیل به بنی اسرائیل در راستای دعوت ایشان به تقوا دربارۀ قیامت جمع

 تقوا پيشه کنيد.ای بنی اسرائيل به یاد آورید که شما را بر جهانيان برتری بخشيدیم و دربارة قيامت 

 آن مباحث محور نيستند، اینها مباحث محور دیگر اما هست اسرائيل بنی کله و سر هنوز هم بعد به اینجا از

 ابْتَلَى وَإِذِ: »شود می شروع اسالم عليه ابراهيم جریان بگيرد، شكل است قرار مسلمان امت در که است جدیدی هویت

 .«....بِكَلِمَاتٍ  رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ


